
1815 – 1870: Økonomisk integration og 
industriel revolution 
 
 

• Britisk lederskab, ideen om frihandel, 
Smith, Ricardo 

 
• Samarbejde om transport (flodtrafik) og 

kommunikation (post) 
 

• Valutaunioner 
 

• Infrastruktur (jernbaner) 
 

• Fransk-tyske krig 



 
1870 – 1914: Integrationen går i stå  
 
 
• Gradvis voksende nationalisme og 

europæisk rivalisering 
 
• Voksende protektionisme (told), men også 

fortsat temmelig fri bevægelighed for 
produktionsfaktorer som arbejdskraft og 
kapital 

 
• Guldstandarden basis for nationale 

valutaer 
 
• 1. verdenskrig 



 
1914 – 1945: Disintegration 
 
 
• Versailles-freden: ret til selvbestemmelse, 

dvs. mange nye stater 
 
• Wall Street-krakket: protektionisme og 

massearbejdsløshed 
 
• Folkeforbundet meget idealistisk og svagt 

 
• 2. verdenskrig 



 
1945 – : Integration – krise - integration 
 
• Amerikansk lederskab, ideen om 

frihandel og internationalt samarbejde 
 
• Et væld af nye internationale 

organisationer baseret på amerikansk 
eller stormagtslederskab: FN, IMF, 
Verdensbanken, GATT, OECD 

 
• Europa: Benelux, Nordisk Råd, Europa-

Rådet, WEU, EF, EFTA 
 
• Det fransk-tyske samarbéjde/ udsoning – 

Ruhr. En akse 
 
• Jerntæppet og kold krig. Betydningen for 

europæisk integration 
 
• Marshall-planen og europæisk 

genopbygning – OEEC (1958: OECD) 
 
 
 



10 nøglepersoner i efterkrigstidens 
økonomisk-politiske samarbejde i Europa  
– en rangfølge: 
 
1) Jean Monnet 
2) Konrad Adenauer 
3) Jacques Delors 
4) Charles de Gaulle 
5) Helmut Kohl 
6) Margaret Thatcher 
7) Robert Schuman 
8) Paul-Henri Spaak 
9) Francois Mitterand 
10) Helmut Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Charles de Gaulle 
 
- præsident i 1958, 5. republik 
 
- bag EU’s landbrugspolitik i begyndelsen af 
1960’erne (CAP/PAC) 
 
- god fod med Adenauer – Elysee-traktaten i 
1963 
 
- veto mod britisk medlemskab i 1963 – på et 
pressemøde 
 
- den tomme stols politik i 1965-66 – 
Luxembourgforliget 
 
- går af i 1969 efter oprøret i ’68 m.m. 
 
 
 
 
 
 
 



England, Storbritannien, det Forenede 
Kongerige 
 
- går ikke med i EKSF, EØF trods 
indbydelsen 
 
- danner EFTA som alternativ, men søger 
alligevel ind i EF 
 
- indenrigspolitisk modstand med britisk 
medlemskab 
 
- Tory – Labour 
 
- med i 1973 
 
- genforhandling, men stadig utilfredshed 
med budgettet 
 
- budgetrabat 1983 
 
- fra syg mand til dynamisk økonomi 
 
- stadig intern modstand mod EU-regulering 
 



Britiske nøglepersoner 
 
- Harold Wilson 
 
- Edward Heath 
 
- Margaret Thatcher 
 
- John major 
 
- Tony Blair 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nøgleår i EU-integrationen: 
 
OEEC………………………………….1948 
EKSF…………………………………..1952 
EDC falder…………………………….1954 
EØF, EURATOM……………….……1958 
Landbrugspolitikken………………….1964 
Luxembourgforlig…………….……1965/66 
Toldunion………………….…………...1968 
UK, DK……………………….………….1973 
EMS………………………………..……1979 
Indre marked……………………..……1985 
Fælles Akt…………………………..…..1987 
Unionstraktat………………………..…..1993 
Amserdamtraktaten……………………..1996 
Luxembourgprocessen…………………..1997 
Lissabonstrategien………………………2000 
Nicetraktaten…………………………….2001 
Østudvidelsen………………………….2004 
Udkast til Reformtraktaten………..…2008 
 
 


